
Yoga Docent Opleiding Centrum Adhouna  

 

Voorwaarden 

Artikel 1: Overeenkomst 

1.1 – Er is sprake van een overeenkomst bij het betalen van (een gedeelte) van de deelname 

kosten aan de Yoga Docent Opleiding. 

1.2 – Onder inschrijvingsdatum wordt verstaan de datum waarop de eerste (gedeeltelijke) 

betaling van de deelnamekosten is ontvangen door Centrum Adhouna,  

Artikel 2: Betaling 

2.1- Bij betaling in termijnen dient men de volledige betaling te voldoen, ook als men 

tussentijds stopt met de Yoga Docent Opleiding. 

2.2- De deelnemer gaat, door een (gedeeltelijke) betaling, een verplichting aan tot deelname 

aan de Yoga Docent Opleiding. Bij annulering van de deelname gelden de onderstaande 

voorwaarden. 

Artikel 3: Annulering 

3.1- De deelnemer kan de inschrijving annuleren; er kunnen echter kosten aan verbonden zijn; 

3.2- Annulering binnen 7 dagen na de inschrijvingsdatum is kosteloos, behalve indien de 

annulering plaatsvindt korter dan 7 dagen vóór aanvang van de opleiding. 

3.3- Bij annulering later dan 7 dagen na de inschrijvingsdatum en tot 1 maand vóór aanvang 

van de opleiding wordt maximaal 50 % terugbetaald. 

3.4- Bij annulering later dan 7 dagen na de inschrijving en van 1 maand tot 1 week vóór 

aanvang van de opleiding wordt maximaal 25% terugbetaald. 

3.5 Bij annulering later dan 7 dagen na de inschrijvingsdatum en minder dan 1 week vóór 

aanvang van de opleiding is er geen recht op restitutie.  

3.6- Bij annulering ná de start van de opleiding is restitutie in géén geval mogelijk, ook niet 

indien dit binnen de bovengenoemde annuleringstermijn zou vallen.    

 

Artikel 4: Wijziging opleiding 

4.1- Centrum Adhouna heeft het recht de opleidingsdagen, -tijden en -inhoud van de Yoga 

Docent Opleiding te wijzigen indien omstandigheden daartoe noodzaken.  

4.2- Centrum Adhouna heeft het recht om de opleiding te annuleren of deelname van een 

deelnemer te weigeren. Het betaalde bedrag wordt in die gevallen terugbetaald. Na het volgen 

van lessen wordt in dat geval een evenredig deel terugbetaald. 

 

 



Artikel 5: Aansprakelijkheid 

5.1- Centrum Adhouna en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 

welke schade dan ook.  

5.2- Deelname aan de opleiding is geheel op eigen risico. 

 

Artikel 6: Overige voorwaarden; 

6.1- De Algemene Voorwaarden Centrum Adhouna zijn van kracht. Deze Algemene 

Voorwaarden Centrum Adhouna staan vermeld op de website van Centrum Adhouna.  
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